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Riktlinjer för MRSA (meticillinresistent staphylococcus aureus) screening 
av studenter 
 
För studenter gäller samma riktlinjer som för Regionens personal 
MRSA screening, vårdhygienisk riktlinje (RÖL) 
 
Personal/studenter som 
• stadigvarande arbetat i patientvård inom sluten och/eller öppenvård utanför Sverige 
• under de senaste 6 månaderna aktivt deltagit i patientvård inom slutenvård och/eller 

öppenvård utanför Sverige 
• under de senaste 6 månaderna aktivt deltagit i patientvård inom slutenvård och/eller 

öppenvård i Sverige där kända problem med MRSA föreligger 
• under de senaste 6 månaderna vårdats inneliggande på sjukhus eller erhållit poliklinisk 

sjukvårdande behandling utanför Sverige 

 
Vid planerad tjänstgöring enl. ovanstående punkter skall MRSA-screening förberedas inför 
hemkomsten. 

Personal/studenter med riskfaktorer, som sår, eksem, andra hudproblem, extern otit eller 
piercing genom slemhinna, får ej delta i direkt vårdarbete förrän screeningsresultat erhållits. 

Personal/studenter utan riskfaktorer får delta i direkt vårdarbete i avvaktan på 
screeningsresultat med undantag för om arbete inom riskenhet föreligger, exempelvis 
hudavdelning, brännskadeavdelning, intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, 
hemodialysenhet, transplantationsenhet eller hematologavdelning. 

 
Förtydligande: 
• studenter som under sommaren jobbat i andra nordiska länder bör screenas.  
• om man har deltagit i vård av en enskild MRSA-smittad patient där man under hela 

tjänstgöringen vetat om smittan och därmed noggrant följt hygienrutiner så ska man inte 
behöva screenas såvida det inte varit kända problem med MRSA-smitta på avdelningen, 
v.g. se ovan. Vid oklarheter prata med avdelningsansvarig där ni arbetat. 
 

Vem MRSA-screenar studenter? 
Studenter screenas via Campushälsan (Falck, tidigare Previa). Studenten tar själv kontakt via 
e-post: orebro@previa.se. Obs! Ange ditt namn och kontaktuppgifter i mejlet.  
Både som personal och student har man ett eget ansvar att bedöma om man behöver screenas.  
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Vad händer vid och efter MRSA screening? 
• Prov tas med odlingspinne från näsöppning, svalg, ljumske samt eventuella sår. 
• Inget svar inom två veckor = negativt prov (inget fynd av MRSA) 
• Provsvar meddelas till studenten endast vid förekomst av MRSA  

Vid förekomst av MRSA blir studenten kontaktad och remitteras sedan till MRB-teamet vid 
Vårdhygien/Infektionskliniken för information om riktlinjer och uppföljning. 

Ansvarig MRB läkare avgör om studenten kan göra sin VFU eller inte, beroende på placering 
och riskfaktorer. 

Om student har fått besked om förekomst av MRSA men ytterligare frågor uppstår, så kan 
studenten ringa Vårdhygien 019-602 20 43 vardagar 08.00-16.00. 
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